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2017.gada 29. jūnijā 

 

Dzivojamās mājas adrese Lielā 25A, Valdemārpils, Talsu novads. 
Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 

Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads Nav informācijas 
Mājas stāvu skaits 3 

Mājas zemes gabala platība, m2 5006 
Mājas kopējā platība,m2 1720.30 

Dzīvokļu skaits 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

p.

k. 

Apsekojamā objekta 

daļa, inženiertehniskā 

aprīkojums 

Tehniskais 

stāvoklis 
Apsekošanas rezultāti, veicamie darbi  

1 2 3 4 

I.Mājai piesaistītais zemesgabals, teritorijas labiekārtojums 

1 
Brauktuves, ietves, 

celiņi 
apmierinošs Asfaltētas brauktuves , betona plākšņu celiņi. (Ir plaisas) 

2 Apzaļumojums apmierinošs Košumkrūmi, lieli koki, dažas puķu dobes, zāliens. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

apmierinošs Veļas žavētava. 

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
apmierinošs Iežogots propāns. 

5 Atkritumu laukumi            -  

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 

           

apmierinošs 
Smilšu kaste un šūpoles. Metāla vingrošanas stieņi. 

7 Notekūdeņi apmierinošs Notekūdeņi tiek novadīti zālienā pa brauktuvi, celiņiem un zālienā. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs Dažviet pamatu apmetums atdalījies nokritis. Pie pamatnēm plaisas.  

2 Ēkas aizsargapmale apmierinošs Aizsargapmale ir sasēdusies, nelīdzena. 

3 Nesošās sienas apmierinošs Silikātķieģeļu mūrēta ēka. Bojājumi nav novērojami. 

Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks"  

Komisijas locekļi: Jānis Svarinskis, Normunds Artis Bērziņš            

Aktu apstiprinu:____________________ 

                

Aktu apstiprinu:____________________ 

             

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas 

AKTS 

Objekta attēls 
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4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs Ailu siju un pārsedžu noturību garantē ķieģeļu mūrējums. 

5 Starpsienas apmierinošs Deformācijas nav novērojamas. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs Kāpņu telpā ieteicams veikt kosmētisko remontu. 

7 Ārsienu apdare    apmierinošs Ir novērojami lietusūdens atstāti plankumi. 

8 Lodžijas, balkoni -  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs  Betonēti lieveņi ar plaisām. Jumtiņi ar sūnām. 

10 Starpstāvu pārsegumi   apmierinošs Dzelzsbetona paneļi, salaiduma vietās kosmētiskas deformācijas, plaisas. 

11 Pagraba pārsegums apmierinošs 
Dzelzs betona paneļi, ieteicama pagrabu griestu siltināšana ar putupolistirola 

plāksnēm. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs Ieteicama bēniņu siltināšana ar beramo vati. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs Koka spāres un latojums, ir mitruma atstātās pēdas. 

14 Jumta klājs            -  

15 Jumta segums apmierinošs Vecs azbesta šīfera jumta, ieteicama seguma maiņa. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
apmierinošs 

Ir veikti remonta darbi un pagarinātas izteces, lai lietusūdens nenokļūtu 

pagrabā. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs Kāpņu telpās un pagrabos betona kāpnes – vērojams neliels nodilums. 

18 Grīdas apmierinošs Betona grīdas pagrabos un kāpņu telpās. 

19 Ailu aizpildījums apmierinošs 

Kāpņu telpas ārdurvis un vējtveru durvis kā arī kāpņu telpas logi ir vecie 

koka konstrukcijas, ieteicama maiņa uz PVC vai metāla konstrukcijām. 

Dzīvokļos pārsvarā mainīti logi uz PVC konstrukcijām. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 
neapmierinošs Kanālu augšdaļas var būt aizgruvušas. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads labs Mainīti ūdensguļvadi un PVC. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs Ir uzstādīti kustību sensori, ieteicama LED gaismekļu uzstādīšana. 

3 Apkures sistēma labs Apkures cauruļvadi ir siltināti.  

4 Kanalizācija apmierinošs Čuguna cauruļvadi vietām korodējuši, var rasties plīsumi. 

5 Dūmvadi neapmierinošs Dūmvadu galvas virs jumta kritiskā stāvoklī, nepieciešama pārmūrēšana. 

    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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